
 

 

        Portugal 3-8 november 

Resan arrangeras av resebyrån Tropical Travel i Motril. 

I priset ingår 3-4* Hôtel Azinheira med hel eller halvpension olika dagar.  

Engelskt talalande guide hela resan. 

Utflykter som ingår är: Sintra, Porto, Fátima, Lissabon, Leiria, Aveiro, Nazaré 

och Batalha. Det är utflykter varje dag med utgångspunkt från hotellet i Fátima.  

Dessutom ingår lunch på resan till Portugal i närheten av Sevilla och middag på 

kvällen. (Inget stopp inne i Sevilla) 

2 dagar med Helpension och 2 dagar med halvpension. Hemresedagen ingår 

endast frukost. 

Entre till Palacio de Pena med trädgården. 

Vinprovning och en stadsrundtur i Porto. 

Reseförsäkring. OBS! Obligatoriskt för icke residenta i Spanien: 5e extra i 

reseförsäkring 

I PRISET INGÅR INTE: 

● Alla andra tjänster som inte specificeras i programmet. 

● Avbeställningsförsäkring och sjuk/covidförsäkring. Kostar 20e extra om du vill 

köpa den. 

● Extra tjänster på hotellet, officiella guider eller entréavgifter till museer, 

monument eller föreställningar som inte anges i programmet. 

Program 

Dag 1. Resa till Fátima 

8:00 Avfärd från Almunécar 

12:00 Lunchstopp i närheten av Sevilla. Lunch ingår 

17:00-18:00 Ankomst till hotel i Fatima och gemensam middag som ingår. 

19:00 Gemensam middag. Ingår. 

 

Dag 2. Sintra och Lissabon 

8:00 Frukost 

9:00 Avresa till Sintra en portugisisk stad omgiven av sagopalats och vackra 



trädgårdar. Sintra finns på världsarvlistan. Entré till Palacio da Pena med 

trädgårdar är inkluderad och lunch på en restaurang som ligger i Sintra ingår 

också. 

På eftermiddagen åker vi till Lissabon och börjar med panoramautsikt över 

staden därefter får vi förhoppningsvis lite fri tid att upptäcka staden innan vi 

äter middag på en restaurang tillsammans. Lunch och middagen är inkluderad 

denna dagen. 

 

Dag 3. Porto 

8:00 Frukost 

Efter frukost på hotellet åker vi till Porto, den näst största staden i Portugal. 

Vi börjar med en rundvandring till fots som tar ca 2-3 timmar med lokal guide 

för att besöka gamla stan, där vi hittar Sé-Catedral, Cámara Municipal, Plaza 

Mayor, Palacio de la Bolsa, Torre dos Clérigos, Bento Station med dess kakel, 

Lello bokhandel, kyrkan av San Francisco och den populära shoppinggatan 

Santa Catarina med kaféer och butiker. Guiden berättar om alla monumenten 

efterhand som de passeras. Vissa av dessa sevärdheter har entré-avgifter, de  

ingår inte på denna rundtur. 

De som vill besöka något/några av monumenten där det är entré-avgift, kan 

göra det efter rundvandringen på egen hand. 

Lunch på egen bekostnad. 

På eftermiddagen vinprovning i en vinkällare (ingår) och ledig tid i staden. 

Återvänder till hotellet för middag. Ingår 

 

Dag 4 Bathalha, Nazaré och Leiria 

8:00 Frukost 

9:00 Avresa till Batalha, denna vackra stad där klostret Santa Maria da Victoria 

sticker ut (entré till kloster ingår ej), en av de vackraste gotiska 

konstruktionerna i Portugal.  

Vi fortsätter vår utflykt med ett besök i Nazaré, grundat av fenicierna, en stad 

med en vacker strand, gastronomi och en utsiktspunkt med utsikt över havet 

och staden. Vår Fru av Nazarés helgedom ligger där. 

Fri tid för lunch i Nazaré (ingår ej). 

På eftermiddagen besöker vi Leiria, en av de viktigaste städerna i området och 

huvudstaden i distriktet. Förutom dess stadskärna hittar vi här 

turistattraktioner som slottet Leiria och katedralen St. Anne. Här får vi fri tid för 

att ströva runt själv, inga besök ingår här. 

Tillbaka till hotellet och middag. Ingår 



Dag 5 Fátima och Aveiro 

8:00 Frukost 

Frukost på hotell och förmiddagen i Fatima där vi även ska besöka klostret. 

Entre ingår här. 

Lunch på hotellet. Ingår  

På eftermiddagen besöker vi Aveiro, distriktets huvudstad och en av städerna 

med den högsta ekonomiska nivån i Portugal. Känt som det "portugisiska 

Venedig" där vi kommer att kunna ta en gondoltur (valfritt och ej inkluderat) 

och njuta av dess gamla hus mellan smala gator och kanaler översvämmade 

med lukten av salt och hav. 

Tillbaka till hotellet och middag. Ingår  

 

Dag 6 Hemfärd 

8:00 Frukost 

9:00 Avresa till Almunécar 

Ingen mat ingår på hemresan. Endast korta stopp där du kan köpa något lätt. 

Ca 20:00 Ankomst till Almunécar 

VIKTIG: 

- Ordningen på utflykterna kan variera beroende på dåligt väder eller till förmån för gruppen, 

utan att det påverkar deras innehåll. 

- Alla våra tjänster följer lokal lagstiftning och hälsorekommendationer vad gäller skydd och 

säkerhet för att undvika smitta av Covid-19-viruset, både inom transporter och hos 

leverantörer som båtar, restauranger, hotell, monument, etc. 

COVID-ÅTGÄRDER PÅ BUSSEN: (i enlighet med gällande lag just då) 

-Användning av masker under resan för alla passagerare och förare. 

-Sittplatser tilldelade för både ut- och returresor. 

-Handrengöring när du går ombord på bussen med den hydroalkoholhaltiga gelen som är 

tillgänglig för passagerare. 

Resebyråns avbokningsregler. 

Vid avbokning tidigare än 31 dagar före avresan återbetalas hela beloppet. 

-20% av totalpriset 30 dagar före avresan. 

-50% av totalpriset 7 dagar före avresan. 

-100% av totalpriset 3 dagar före avresan. 

 

 

 



Pris och bokning 

380e per person i dubbel eller trebäddsrum. Priset gäller förutsatt att det blir  minst 

40 deltagande. Om vi blir 50 personer kommer priset att bli 360e. Det meddelas till alla 

anmälda innan slutbetalningen. 

Det kostar 5e extra i reseförsäkring för icke residenta i Spanien. (Alltså totalt 

385e).  

Enkelrumstillägg 100e 

Avbeställningsförsäkring och sjuk/covidförsäkring. Kostar 20e extra om du vill 

köpa den. (Frivilligt, läs mer i slutet på dokumentet) 

När du bokar betalar du 80e, resterande summa betalas senast 2 veckor före 

avresa. Dvs senast 19 oktober.  

Vill du komma med oss till Portugal mailar du till almunecar@losnordicos.com 

så skickar vi mer information om hur anmälan och betalning går till. 

Vi har endast några få platser kvar så först till kvarn gäller här! 

C a s e r   Avbeställningsförsäkring och sjuk/covidförsäkring  

Kostnad 20 e extra 
OBS: 

Man kan teckna denna försäkring även efter det att man beställt själva resan, dock med 72 

timmars frist mellan tecknandet och till dess skadan/sjukdomen inträffar. Försäkringen gäller 

enbart för medborgare i Spanien eller annat europeiskt land. 

C a s e r   försäkringsvillkor (sammanfattning) 

MEDICINSKA KOSTNADER 

Läkarkostnader i Spanien och Andorra -  upp till 1.500 Eur 

Läkarkostnader i utlandet -  upp till 10.000 Eur 

Tandläkarkostnader -   upp till 60 Eur 

Läkemedel -    inkluderat 

HEMTRANSPORT/SJUKTRANSPORT 

Sjuktransport/hemtransport pga sjukdom eller  

olycksfall, eller efter medicinsk karantän- obegränsat belopp  

Sjuktransport/hemtransport vid dödsfall- obegränsat belopp 

ANDRA KOSTNADER I SAMBAND MED SJUKDOM/OLYCKSFALL 

Förlängning av vistelse pga sjukdom,  

olycksfall eller medicinsk karantän -   upp till 90 Eur/dag, Max 10 dagar 

Förflyttning av en anhörig/medföljande  

pga sjukhusvistelse längre än 5 dagar -  inkluderat 

Kostnader för logi för en anhörig/medföljare  

vid sjukhusvistelse längre än 5 dagar -  upp till 90 Eur/dag, Max 10 dagar 

Kostnader för brådskande meddelande - inkluderat 
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AVBRUTEN RESA 

Avbruten resa pga nära anhörigs inläggning  

på sjukhus -    inkluderat 

Avbruten resa pga nära anhörigs dödsfall - inkluderat 

VILLKOR GÄLLANDE BAGAGE 

Eftersökning och eftersändning av bagage  

i hela världen -   inkluderat 

Kompensation för stöld, förlust eller  

förstörelse av bagage -   upp till 300 Eur 

AVBESTÄLLNINGSREGLER 

Kostnader för avbokning av resor i Spanien/Andorra-  upp till 900 Eur 

Kostnader för avbokning av resor i resten av världen-  upp till 1500 Eur 

 

 

ÅTERBETALNING AV RESA SOM EJ KAN GENOMFÖRAS 

Återbetalning av resa som ej kan genomföras i Spanien/Andorra- upp till 900 Eur 

Återbetalning av resa som ej kan genomföras i resten av världen-  upp till 1500 Eur 

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING/ANSVARSFÖRSÄKRING 

Privat rättsskyddsförsäkring-    60.000 Eur 

     (Självrisk 150 Eur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


